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PR_COD_1Recastingapp

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka predkladania 
štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov 
v severozápadnom Atlantiku (prepracované znenie)
(KOM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0762),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0444/2007),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní postupu prepracovania právnych aktov1,

– so zreteľom na články 80a a 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre rybné 
hospodárstvo (A6-0000/2008),

A. keďže podľa poradnej pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov právnych útvarov 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie daný návrh neobsahuje žiadne vecné zmeny ani 
doplnenia okrem tých, ktoré sú v návrhu vyznačené, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov spolu s týmito zmenami a doplneniami, 
sa návrh obmedzuje len na čistú kodifikáciu existujúcich znení bez akejkoľvek zmeny ich 
vecného obsahu,

1. schvaľuje návrh Komisie upravený podľa odporúčaní poradnej pracovnej skupiny 
zloženej zo zástupcov z právnych útvarov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu1, bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 
Rady 2006/512/ES zo 17. júla 20062.
V článku 5a zmeneného a doplneného rozhodnutia 1999/468/ES sa zaviedol nový regulačný 
postup s kontrolou (RPS) pre opatrenia so všeobecnou pôsobnosťou, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť nepodstatné prvky základného aktu prijatého podľa spolurozhodovacieho postupu 
okrem iného vypustením niektorých z týchto prvkov alebo doplnením nových nepodstatných 
prvkov.

Európska komisia po preskúmaní existujúcich právnych predpisov a prebiehajúcich postupov3

predložila okrem iného tento návrh prepracovaného znenia, ktorý zmenila z pôvodnej formy 
kodifikácie s cieľom zapracovať zmeny a doplnenia potrebné na zosúladenie s RPS.

Konferencia predsedov vo svojom rozhodnutí z 12. decembra 2007 určila Výbor pre právne 
veci ako gestorský výbor, ktorý sa má zaoberať týmto zosúladením komitológie, 
a špecializované výbory stanovila ako výbory požiadané o stanovisko. Konferencia predsedov 
výborov odsúhlasila 15. januára 2008 formy spolupráce medzi Výborom pre právne veci 
a ostatnými zúčastnenými výbormi.

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhované zosúladenie s RPS je dokončené a že návrh bol 
prekonzultovaný s výborom, ktorý za danú oblasť zodpovedá a bol poverený touto 
záležitosťou, spravodajca nenavrhuje žiadne zmeny a doplnenia okrem technických úprav 
navrhovaných poradnou pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov právnych útvarov.

                                               
1 Ú. v. ES C 203, 17.7.1999, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11.
3 KOM(2007)0740.
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PRÍLOHA: STANOVISKO VO FORME LISTU PORADNEJ PRACOVNEJ SKUPINY 
ZLOŽENEJ ZO ZÁSTUPCOV PRÁVNYCH ÚTVAROV

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka predkladania štatistík 
o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov 
v severozápadnom Atlantiku (prepracované znenie)
KOM(2007)762 v konečnom znení z 29. 11. 2007 – 2007/0264(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní postupu prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, poradná pracovná 
skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
na svojej schôdzi 12. decembra 2007 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Na tejto schôdzi1 na základe preskúmania návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa upravuje nariadenie Rady (EHS) č. 2018/93/ES z 30. júna 1993 týkajúce sa 
predkladania štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich 
rybolov v severozápadnom Atlantiku, dospela poradná pracovná skupina spoločnou dohodou 
k týmto záverom:

1) V preambule návrhu prepracovaného znenia by mal byť text odôvodnenia 6 nariadenia 
Komisie (ES) č. 1636/2001 uvedený v upravenej forme ako nové odôvodnenie 4, ktoré by 
malo mať toto znenie: „Niektoré členské štáty požadovali predkladanie údajov 
vo formulároch alebo na nosičoch odlišujúcich sa od tých, ktoré boli stanovené v prílohe V 
k nariadeniu (EHS) č. 2018/93 (zodpovedajúcemu uvedeným dotazníkom Statlant)“.
                                               
1 Poradná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú verziu návrhu a pracovala 
na základe anglickej verzie, ktorá je pôvodnou jazykovou verziou prerokúvaného dokumentu.
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V dôsledku vloženia nového odôvodnenia by sa malo odôvodnenie 4 prečíslovať na 5 
a odôvodnenie 5 by sa malo prečíslovať na 6.

2) Do článku 4 by sa malo vložiť znenie článku 2 nariadenia (ES) č. 1636/2001 v upravenej 
podobe ako nový druhý odsek, a to medzi dva odseky, ktoré tento článok tvoria v súčasnosti. 
Nový druhý odsek by mal znieť takto: „Členské štáty môžu predkladať údaje vo formáte 
bližšie popísanom v prílohe VI.“

3) V článku 6 ods. 1 by sa výraz „Standing Committee on Agricultural Statistics“ („Stály 
výbor pre poľnohospodársku štatistiku“) mal zmeniť na „Standing Committee for 
Agricultural Statistics“ – táto zmena sa netýka slovenského znenia.

4) Znenie prílohy V by sa malo nahradiť novým znením, ktoré obsahuje dve rôzne prílohy 
označené číslami V a VI, pričom toto znenie je priložené k tomuto stanovisku. Príloha 
označená v návrhu prepracovaného znenia číslom VI by sa mala prečíslovať na VII a príloha 
označená číslom VII by sa mala prečíslovať na VIII.

V dôsledku toho poradná pracovná skupina po preskúmaní návrhu dospela 
k jednomyseľnému záveru, že návrh neobsahuje žiadne vecné zmeny ani doplnenia okrem 
tých, ktoré sú v návrhu alebo v tomto stanovisku vyznačené. Pracovná skupina tiež usúdila, že 
v súvislosti s kodifikáciou nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu s uvedenými 
vecnými zmenami a doplneniami sa návrh v podstate obmedzuje len na čistú kodifikáciu 
existujúcich znení bez akejkoľvek zmeny ich vecného obsahu.

C. PENNERA J.-C. PIRIS            M. PETITE
právny poradca právny poradca            generálny riaditeľ
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 2018/93

PRÍLOHA V

FORMÁT PREDKLADANIA ÚDAJOV NA MAGNETICKOM MÉDIU

(A) MAGNETICKÉ NOSIČE

Počítačové pásky: Deväťdráhové s hustotou záznamu 1600 alebo 6250 BPI, 
kódovanie EDCDIC alebo ASCII, podľa možnosti označené. 
Ak sú označené, mal by byť pripojený koncový kód poľa.

Diskety: MS-DOS formátované, 3,5-palcové 720-Kbytové alebo 1,4-
Mbytové, alebo 5,25-palcové 360-Kbytové alebo 1,2-Mbytové 
diskety.

(B) FORMÁT KÓDOVANIA

V prípade predkladania údajov podľa článku 2 ods. 1 písm. a)

Čísla bytov Položka Poznámky

1 až 4 Krajina (3-znakový 
abecedný kód ISO)

napr. FR = Francúzsko

5 až 6 Rok napr. 90 = 1990

7 až 8 Hlavná rybárska oblasť 
FAO

21 = Severozápadný Atlantik

9 až 15 Časť napr. 3 Pn = podčasť NAFO 3 Pn

16 až 18 Druh 3-znakový abecedný identifikátor

19 až 26 Úlovok Tony

V prípade predkladania údajov podľa článku 2 ods. 1 písm. b)

Čísla bytov Položka Poznámky

1 až 4 Krajina 3-znakový abecedný kód ISO (napr. 
FRA = Francúzsko)

5 až 6 Rok napr. 94 = 1994

7 až 8 Mesiac napr. 01 = január
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9 až 10 Hlavná rybárska oblasť 
FAO

21 = Severozápadný Atlantik

11 to 18 Časť napr. 3 Pn = podčasť NAFO 3 Pn: 
alfanumerický údaj

19 až 21 Hlavný lovený druh 3-znakový abecedný identifikátor

22 až 26 Kategória 
plavidla/výstroja

Kód ISSCFG (napr. OTB2 = vlečné 
siete s vodiacimi štítmi): alfanumerický 
údaj

27 až 28 Veľkostná trieda 
plavidla

Kód ISSCV (napr. 04 = 150 – 499,9 
GT): alfanumerický údaj

29 až 34 Priemerný hrubý výtlak Tony: numerický údaj

35 až 43 Priemerný výkon motora Kilowatty: numerický údaj

44 až 45 Percentuálny podiel 
odhadovanej intenzity

Numerický údaj

46 až 48 Jednotka 3-znakový abecedný identifikátor druhu 
alebo intenzity (napr. COD = treska 
škvrnitá, A = miera intenzity A)

49 až 56 Údaje Úlovok (v metrických tonách) alebo 
jednotka intenzity

Poznámky

a) Všetky číselné polia by mali byť centrované vpravo s prázdnymi 
miestami vpredu. Všetky abecedné políčka by mali byť vľavo 
centrované s prázdnymi miestami vzadu.

b) Úlovok sa zapisuje v ekvivalente živej váhy po vylodení zaokrúhlenom 
na najbližšiu metrickú tonu.

c) Množstvá (položky 49 až 56) menšie ako pol tony sa zaznamenávajú 
ako «−1».

d) Neznáme množstvá (položky 49 až 56) sa zaznamenávajú ako «−2».

e) Kódy krajín (kódy ISO):

Belgicko BEL
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Dánsko DNK

Nemecko SR DEU

Akt o pristúpení z roku 2003, 
článok 20 a príloha II, s. 571

Estónsko EST

 2018/93

Grécko GRC

Španielsko ESP

Francúzsko FRA

Írsko IRL

Taliansko ITA

Akt o pristúpení z roku 2003, 
článok 20 a príloha II, s. 571

Cyprus CYP

Lotyšsko LVA

Litva LTU

 2018/93

Luxembursko LUX

Akt o pristúpení z roku 2003, 
článok 20 a príloha II, s. 571

Malta MLT

 2018/93

Holandsko NLD

Akt o pristúpení z roku 2003, 
článok 20 a príloha II, s. 571

Poľsko POL

 2018/93

Portugalsko PRT

Akt o pristúpení z roku 2003, 
článok 20 a príloha II, s. 571

Slovinsko SVN
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Akt o pristúpení z roku 1994, 
čl. 29 a príloha I, s. 192

Fínsko FIN

Švédsko SVE

 2018/93

Spojené kráľovstvo GBR

Anglicko a Wales GBRA

Škótsko GBRB

Severné Írsko GBRC
_________
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 1636/2001 článok 2 a príloha IV
FORMÁT PREDKLADANIA ÚDAJOV NA MAGNETICKOM 
MÉDIU

A. FORMÁT KÓDOVANIA

V prípade predkladania údajov podľa článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) 
č. .../...

Údaje sa majú predkladať ako variabilné záznamy s dvojbodkou (:) medzi záznamovými 
položkami. Do každého záznamu by mali byť začlenené nasledujúce položky:

Položka Poznámky

Krajina 3-znakový abecedný kód ISO (napr. 
FRA = Francúzsko)

Rok napr. 2001 alebo 01

Hlavná rybárska oblasť FAO 21 = Severozápadný Atlantik

Časť napr. 3 Pn = podčasť NAFO 3 Pn

Druh 3-znakový abecedný identifikátor

Úlovok Tony

V prípade predkladania údajov podľa článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. .../...

Údaje sa majú predkladať ako variabilné záznamy s dvojbodkou (:) medzi záznamovými 
položkami. Do každého záznamu by mali byť začlenené nasledujúce položky:

Položka Poznámky

Krajina 3-znakový abecedný kód ISO (napr. 
FRA = Francúzsko)

Rok napr. 0001 alebo 2001 pre rok 2001

Mesiac napr. 01 = január

Hlavná rybárska oblasť FAO 21 = Severozápadný Atlantik

Časť napr. 3 Pn = podčasť NAFO 3 Pn



PE405.790v01-00 14/15 PR\720371SK.doc

SK

Hlavný lovený druh 3-znakový abecedný identifikátor

Kategória plavidla/výstroja Kód ISSCFG (napr. OTB2 = vlečné siete 
s vodiacimi štítmi))

Veľkostná trieda plavidla Kód ISSCV (napr. 04 = 150 – 499,9 GT):

Priemerný hrubý výtlak Tony

Priemerný výkon motora Kilowatty

Percento odhadovanej intenzity Numerický údaj

Jednotka 3-znakový abecedný identifikátor druhu alebo 
intenzity (napr. COD = treska škvrnitá, 
A = miera intenzity A)

Údaje Úlovok (v metrických tonách) alebo jednotka 
intenzity

a) Úlovok sa zaznamenáva v protihodnote živej váhy vykládky.

b) Kódy krajín:

Belgicko

Bulharsko

Cyprus

Česká republika

BEL

BGR

CYP

CZE

Dánsko DNK

Estónsko EST

Fínsko FIN

Francúzsko

Grécko

Holandsko

FRA

GRC

NID

ISLAND

Írsko

ISL

IRL

Litva LTU
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Lotyšsko LVA

Luxembursko

Maďarsko

LUX

HUN

Malta

Nemecko SR

MLT

DEU

Nórsko NOR

Poľsko POL

Portugalsko

Rakúsko

Rumunsko

PRT

AUT

ROM

Slovinsko

Slovenská republika

Spojené kráľovstvo

SVN

SVK

GBR

Španielsko ESP

Švédsko SWE

Taliansko

Turecko

ITA

TUR

B. SPÔSOBY PRENOSU ÚDAJOV EURÓPSKEJ KOMISII
Pokiaľ je to možné, údaje by mali byť prenášané v elektronickej podobe (napríklad ako 
príloha e-mailu).
Ak to nie je možné, bude akceptované aj poskytnutie podkladu na 3,5″ HD diskete.
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